
TOS DAN ETIKA KERJA 

  

Aktivitas ‘kerja’ merupakan sunnatullah manusia, apabila 
berkeinginan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, meskipun 
Allah Swt. telah menjamin semua makhluknya dengan diberi rizki sebagai 
bukti atas kekuasaan-Nya (QS. Hud: 6). Dengan bekerja, manusia telah 
menunjukkan eksistensinya sebagai seorang manusia. Karena Allah Swt. 
tidak akan merubah kehidupan manusia, apabila manusia itu sendiri tidak 
berkeinginan untuk berusaha (bekerja). Allah Swt. hanya menyediakan 
sesuatu yang sifatnya potensial (sumber daya alam), meskipun terdapat 
sumber daya yang instan (air hujan, mata air, sinar matahari, udara, dll) 
bagi manusia. Namun, ada sesuatu kebutuhan manusia, yang itu manusia 
harus merubahnya dalam bentuk lain untuk dapat dimanfaatkan, seperti 
beras jadi nasi, kapas jadi pakaian, kayu jadi kursi, tempat tidur, dan 
sebagainya (QS. Hud: 61, Al-Baqarah: 30, QS. Faathir: 702). 

Rusydi (1999: 95), menafsirkan ayat 6, QS. Hud itu, di mana diayat 
tersebut terdapat kata’dabbah’ atau melata, dengan makhluk yang 
bergerak. Dengan demikian, makhluk yang bergerak dan aktif, dijamin 
rizkinya oleh Allah Swt. dikarenakan dengan bergerak itulah yang menjadi 
sumber kehidupan makhluk hidup. Sebagaimana, Nabi Saw. pernah 
melukiskannya, ibarat gambaran seekor burung yang keluar dari 
sarangnya di pagi hari dalam keadaan lapar, lalu sore pulang dengan 
perut kenyang. Burung ke sana ke mari menunjukkan bahwa burung itu 
beraktivitas. 

Menurut Yusuf Qardhawi (1997: 103-104), bahwa bahwa bekerja 
merupakan kewajiban bagi mereka yang mampu. Tidak dibenarkan 
seorang muslim bersandar pada bantuan orang lain, sedangkan ia mampu 
dan memiliki kemampuan. Islam mengagungkan ‘pekerjaan duniawi’ dan 
terkadang menjadikannya sebagai bagian dari ibadah. Bekerja juga dapat 
dimaknai jihad, apabila diniatkan dengan ikhlas dan diiringi oleh 
ketekunan dan ihsan. Islam mengharamkan pelecehan atas pekerjaan 
tertentu. Nabi Saw. mendidik sahabatnya bahwa kemuliaan terdapat pada 
pekerjaan dan kehinaan terdapat pada orang yang bersandar kepada 
orang lain. Oleh karena itu, dalam Islam (Thohir Luth, 2001: 21) harga diri 
seorang sopir taksi lebih berharga daripada mucikari di mata Tuhan dan 
masyarakat, penjual roti lebih berharga daripada penjual bir, seorang 
cleaning service lebih mulia daripada pengusaha yang licik, dan pekerjaan 
lainnya, yang masyarakat masih memiliki paradigma ‘rendah’ terhadap 
suatu pekerjaan tertentu, seperti tukang batu, tukang kayu, tukang cuci, 
tukang masak, pemulung, penjual koran, tukang sapu jalanan.  

Melalui bekerja manusia dapat memenuhi kebutuhannya. 
Kebutuhan manusia itu, menurut konsep Islam dapat dirinci sebagai 
berikut: 
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(a) Segala makanan, minuman, pakaian, perumahan, kendaraan, dan 
lain-lain harus halal. Halal jenis bendanya maupun cara 
memperolehnya; 

(b) Segala jenis kebutuhan harus baik dan memberikan dampak positif  
bagi manusia sebagai pemakainya. Semua yang halal belum tentu 
baik untuk dipakai atau dimakan. Jadi, harus halal dan baik; 

(c) Seluruh jenis pendapatan, baik berupa makanan, minuman, pakaian, 
perumahan, kendaraan, dan lain-lain yang tidak dibenarkan agama 
harus ditolak alias diharamkan, termasuk jenis benda dan cara-cara 
memperolehnya; 

(d) Menghindarkan diri dari mubadzir (pemborosan), karena merupakan 
perbuatan setan (QS. Al-Baqarah: 168); 

(e) Last but not least adalah syukur sebagai kebutuhan spiritual juga 
harus dilakukan sebagai bukti terima kasih terhadap Sang Pemberi 
Nikmat (QS. Al-Baqarah: 172), sekaligus menjadikan ketahanan 
ruhani yang kuat dan kokoh untuk menatap berbagai problem 
kehidupan. 

7.1 Aspek Etos Kerja 

Menurut Nurcholis Madjid (1999: 58), etos berarti karakater, sikap, 
kebiasaan, kepercayaan, dan seterusnya, yang sifatnya khusus tentang 
seorang individu atau sekelompok manusia.  

Etos kerja merupakan karakter dan kepercayaan pekerja muslim, 
yang harus ditumbuhkan karena kerja itu bagian dari ibadah. Tanpa itu, 
pekerja hanya dapat nilai materi yang secara kuantitas hanya menjanjikan 
kepuasan yang sifatnya semu belaka. Padahal, nilai spiritual yang 
berkualitas, berupa ‘berkah’ sangat penting untuk kehidupan, bahkan lebih 
penting dari segala-galanya. Pertimbangannya hanya sederhana saja, 
penghasilan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak halal, maka 
cepat atau lambat menjadi sumber malapetaka keluarga, masyarakat, 
negara, dan agama (Thohir Luth, 2001: 38).  

Menurut Imam Ghozali, orang yang memakan ‘barang’ yang 
didapat dengan cara haram ataupun barangnya sendiri memang haram, 
meskipun secara ‘kasat mata’ memakan barang itu tanpa terlihat sesuatu 
sedikitpun, namun hakikatnya orang itu telah memakan ulat-ulat yang 
akan memakan tubuhnya sendiri kelak. 

Untuk menghindari hal-hal tersebut, maka etos kerja secara Islam 
perlu ditumbuhkembangkan. Adapun etos kerja tersebut adalah sbb.: 

(1) Niat ikhlas karena Allah Swt. semata 

Nilai pekerjaan kita dapat sebagai bagian dari ibadah dapat tidak 
tergantung dari niat. Seperti sabda Rasulullah Saw. bahwa ‘sesungguhnya 
segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya 
seseorang akan memperoleh (pahala) sesuai dengan apa yang ia niatkan 
...’ (HR. Bukhari Muslim). 
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Niat yang ikhlas merupakan landasan setiap aktivitas kita, karena 
niat yang hanya dikarenakan Allah Swt., maka akan menyadarkan kita, 
bahwa (a) Allah Swt. selalu memantau kerja kita; (b) Allah Swt. hendaknya 
menjadi tujuan kita; (c) segala yang kita peroleh wajib disyukuri; (d) rezeki 
harus digunakan dan dibelanjakan pada jalan yang benar; dan (e) 
menyadari apa saja yang kita peroleh pasti ada pertanggungjawabannya 
kepada Allah Swt. 

(2) Kerja keras (al-jiddu fi al-‘amal) 

Maksudnya, bekerja dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, jujur, 
dan mencari rezeki yang halal dengan cara-cara yang halal pula. Orang 
yang bekerja keras dikelompokkan sebagai mujahid di jalan Allah Swt. 
Sebagaimana pesan Rasulullah Saw. bahwa ‘sesungguhnya Allah Swt. 
mencintai hamba-Nya yang bekerja dan terampil. Barangsiapa bersusah-
susah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan 
seorang mujahid di jalan Allah Swt. (HR. Ahmad) (Thohir Luth, 2001: 39). 

(3) Memiliki cita-cita tinggi (al-himmah al-‘aliyah) 

Setiap manusia mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk 
keluar sebagai pemenang. Oleh karena itu, kita jangan puas hanya 
menjadi buruh, namun kita harus juga berkeinginan suatu saat menjadi 
majikan. Saat ini kita diberi zakat, kita harus memiliki keinginan nantinya 
kita yang memberikan zakat. 

Karenanya untuk menjadikan pemenang, maka kita harus 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

(a) Bekerja dengan baik dan jujur supaya memperolah kepercayaan 
orang; 

(b) Upayakan untuk memperoleh keuntungan di tempat kita bekerja, 
agar dapat memperoleh penghasilan tambahan (bonus); 

(c) Galilah ilmu di tempat kita bekerja, seperti manajemen, pemasaran 
sampai dengan para mitra dagang dan konsumen; 

(d) Sisakanlah penghasilan tersebut dalam bentuk tabungan untuk 
dijadikan modal di masa depan; 

(e) Hindarilah gaya hidup berlebihan; 
(f) Bertaqwa kepada Allah Swt.; 
(g) Belanjankanlah sebagian harta atau penghasilan kita dalam bentuk 

untuk para mustad’afiin (Thohir Luth, 2001: 41-42). 

7.2 Aspek Etika/Moralitas Kerja 

Perbedaan antara pekerja yang beragama (bukan sekedar simbol) 
dengan yang tidak beragama adalah menjadikan agamanya sebagai 
bimbingan dan pedoman dalam bekerja, sehingga pekerja terbebaskan 
dari tujuan menghalalkan segala cara (al-ghayah tubarriru al-washilah). 
Sedangkan Mereka yang tidak beragama (agama hanya sebagai simbol), 
maka mereka memberlakukan prinsip segala cara (the aim justify the 
ways), yang merupakan ajaran Karl Mark. Mereka tega mengeksploitisir 
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para pekerja untuk kepentingannya. Dalam kehidupan sehari-hari mereka 
lebih banyak membuat bencana (mafsadah) dari pada kebajikan 
(maslahah). 

Oleh karena itu, moralitas atau etika bekeja itu sangat perlu untuk 
dibangun kembali, agar kinerja para pekerja menjadi lebih baik dan dapat 
memberikan kesejahteraan bagi dirinya dan sesama, bahkan makhluk 
hidup yang lainnya (Tohir Luth, 2001: 29-30). 

Etika atau moralitas bekerja yang harus dibangun dan 
ditumbuhkembangkan adalah sebagai berikut: 
(1) Membangun budaya kerja yang bermoral positif untuk 

menyelamatkan aset perusahaan di mana seseorang bekerja; 
(2) Mempunyai kemauan yang kuat untuk menumbuhkembangkan aset 

perusahaan supaya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih 
besar; 

(3) Pimpinan dan karyawan harus mengedepankan keteladanan dan 
disiplin kerja; 

(4) Memberdayakan etos kerja yang jujur, amanah, dan bertanggung 
jawab atas tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya; 

(5) Mempunyai moral yang terpuji dan tangguh dalam mengambil 
kebijakan yang menyangkut nasib perusahaan; 

(6) Mampu berkomunikasi secara sehat antara sesama pekeja dan 
pimpinan-pimpinannya; 

(7) Sopan santun terhadap lingkungan sekitar, terutama sesama mitra 
kerja dan masyarakat secara luas; 

(8) Bertaqwa kepada Allah Swt. dengan menjalankan perintah dan 
menjauhi larangan-Nya (Thohir Luth, 2001: 31). 

Jadi pada hakikatnya kebutuhan ekonomi manusia menurut Islam 
itu memiliki maksud, sebagai berikut: 

(a) Mengajak manusia untuk mentaati perintah agama sebagai dari 
konsekuensi logis dari pengakuan manusia terhadap agama; 

(b) Mengajarkanmanusia untuk hidup dengan mengenal hal-hal yang 
baik dan buruk, serta menjatuhkan pilihannya terhadap hal-hal 
yang baik saja; 

(c) Mendidik manusia untuk berperilaku baik dan sehat, dengan 
menghindarkan diri dari masukan-masukan yang haram maupun 
yang mubadzir; 

(d) Menyadarkan manusia bahwa akan ada pertanggungjawaban dari 
segala nikmat yang diperolehnya kepada Allah SWT; 

(e) Melindungi hak-hak orang lain dan membiarkan mereka menikmati 
hak-haknya; 

(f) Melatih manusia untuk hidup secara jujur, berdisiplin atau patuh 
pada peraturan yang benar (Thohir Luthfi, 2001: 17-18). 
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